
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
           

 

۰۷/۰۵/۲۰۱۷          هلمند پردېس 
          

 ټالیب ته ورور ویل، 
 

 !رباب وهل دي اوښ ته
 

ته د وروڼو خطاب  دا خبره مې ځکه وکړه، چې حکمتیار هم په خپله تازه وینا کې چې په ارګ کې واوروله، ټالیبانو 
 .وکړو، او پر دوی د سولې غږ وکړو
 :دلته دوې پوښتنې مطرح کیدای شي

 

 ده؟اصلي ستونزه چرته  اول:
 

 د ستونزې حل څه دی؟ م:یدو
 

اصلي ستونزه د ټالیبانو جګړه د افغان ولس او افغان حکومت په مقابل کې دی، چې دوی یې په ډېره بې رحمۍ سره 
تر ډېره پیچلی او خونړۍ ځکه ده، چې مستقیما د پاکستان څارګرې ادارې )ای،اېس،ای( له  مخته وړي، او دا جګړه 

د ټالیبانو په فزیکي ځواک سره مخته وړل کیږي، لکه  اى اېس اى( په جنګي مهارت او  سپانسر کیږي، او د) خوا 
 .پاکستان د استخباراتو او ځوانۍ د ټالیبانو لولخړه کیږي او جګړیز مهارت د  پیسې، وسلې 

 

باب څه ټالیب ته د ورور ویل لکه اوښ ته د رباب وهل دی. )پښتو متل دی، وایي چې، اوښ په ر نو ځکه وایم، چې
  .ګټو په خاطر ګروګان نیولی دی او سمیزو  پوهیږي(،ټالیب له پخوا څخه د پاکستان څارګرې ادارې د خپلو ملي 

خو امکان یې لره، چې ټالیبانو د کرزى د ورورګلوۍ پیغام ته ال د مخه لبیک ویلى واي، خو پاکستان څارګره اداره 
 ي.ه او عادي د ټالیب سولې ته پریږددومره کمزوري او کم عقله نه ده، چې داسې ارزان

  

وژل، د ورور غم  ورور  دوى دومره په مهارت سره د ټالیبانو له فکري او روحي دایرې راتاوو دي، چې پر دوی د 
او د ورورۍ غږ هیڅ اثر نه کا، دا د دې مانا ورکوي، چې ټالیب ته د ورور ویل ستونزه نه شي حل کولی، بلکې 

 .دی، غفلت او د دې ناوریني حاالتو په خپل حال پاتې کیدل دی ورکول ته فریب او دوکه  ځان 
 

ورځ  ستونزه د پاکستان څارګره ادره او نورې سیمه یزې استخباراتي کړۍ دی، چې د افغانستان جګړه ورځ په 
 .اوږدیږي او خونړۍ کیږي

 

امریکا او نورو نړیوالو دوستو هیوادونو  الره یې سخته ده، خو ناممکنه نه ده، افغان دولت لره په کار ده، چې د  د حل 
په مرسته پر پاکستان تر حد عظمیي پوره هر رنګه دېپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي، یا خو ترې 

دېته مجبوره کړي، چې دغه دوښمانانه سیاست یې نوره  ټالیب خالص کړي، او یا دې د پاکستان څارګره اداره 
 ي.په پروسې کار وکړاو باید د سولې  رسوا 

  

د دې ډېر امکان هم شته چې پاکستان به اخیر هم ټالیبان د سولې میز ته راکش کوي،خو دلته بله ستونزه دا 
پاکستان ال د وخته د دغې سودا لپاره د امریکا، د افغانستان او د افغانستان خواخوږو نړیوالو هیوادونو جاج  ده؛چې 

په دغه برخه کې له امریکا، او بیا د سیمه یزو استخباراتو او اخیر کې له افغان اخیستى دى، خو دوی اول غواړي چې 
دولت څخه ښه ستر امتیاز واخلي، او پر ټالیبانو سوله وکړي، خو دا چې پاکستان به کله په ټالیبانو د ځان په ګټه سودا 

 .وکړي ، دا به وخت ته پریږدو
نو د ورورګلوۍ غږ هسې عبس د وخت تېرول دي، د افغان حکومت خو د ښاغلي حکمتیار او ښاغلي کرزي پر ټالیبا

اوسنۍ دریځ د پاکستان د ملکی حکومت او استخباراتو پر وړاندې ډېر معقول دى، زموږ حکومت باید له پاکستان سره 
  .يپاکستان هر شوم عمل متوجې ووسیږ همداسې جدي چلند وکړي، او دوى باید د
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

تخباراتو په څارګریزه لومه کې ښکېل دي، او د دوى هر قدم او پریکړه به د )اى اېس ټالیب له وخته د پاکستان د اس
اى( په خوښه وي، ښه مثال یې دا دى؛ چې ښاغلي کرزي ټالیبانو ته دا لس کاله د وروڼو خطاب وکړو، خو هغوى 

ځواب ورکړو، او   غږ ته کوم ورته یو ځل هم و نه ویل، چې ته هم زموږ ورور یې، او نه یې د ده ورور ګلوۍ 
 .لړۍ ال خونړۍ کیږي برعکس هر ځل د دوى د افغان وژنې 

 

زه دا په یقین سره ویلي شم، چې په کومه ورځ ټالیب د پاکستان د استخباراتو له منګولو راخالص شي، په همغه ورځ 
ته د خاورو  کنه نوره د سولې او ورورګلوۍ دعوې هسې دروغ او د خلکو سترګو به دوى سولې ته غاړه کېږدي،

 .ورشیندل دي

 !هاو سر لوړی افغانستان په هیل ایزد یوه سوله 
 

 پای
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